سياسة خصوصية
البيانات للجمعية
*مقدمة
توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية ( ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين
التنفيذيين والموظفين والمستتتتشتتتارين والمت وعين ) المحافظة على خصتتتوصتتتية بيانات المانحين والمتبرعين
والمت وعين والمستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال في ن اق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية.
كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة ألغراض الجمعية فق بما تقتضيه المصلحة.

*النطاق
ت بق ھذه الستياستة على جميع من يعمل لصتالح الجمعية ستواء كانوا أعضتاء مجلس إدارة أو مستؤولين تنفيذيين
أو موظفين أو مت وعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

*البيانات
البيانات ھنا تشتمل أي بيانات عامة أو خاصتة ملل البيانات الشتخصتية أو البريد اإللكتروني أو المراستوت أو أي
بيانات أخرى تُقدَّم للجمعية سواء من المت وعين ،المانحين ،المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات
تهدف ھذه الستياستة إلى توضتيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصتوصتيتها داخل الجمعية أو من
خول موقع الجمعية اإللكتروني.
تضمن الجمعية ما يلي:
• أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
• لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.

• لن ترس ت ل الجمعية أي إيميوت أو رستتا ل نصتتية للمتعاملين معها ستتواء بواس ت تها أو بواس ت ة أي جهة
اخرى دون إذنهم.

• أن تنشتر الجمعية ستياستة خصتوصتية البيانات على موقعها اإللكتروني ،إن وجد ،وأن تكون متوفرة عند
ال لب م بوعة أو إلكترونية.
• أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية.

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية
نشكرك أيها الزا ر الكريم على زيارتك لموقعنا على االنترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي
تزودنا بها من خول الموقع .كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وھي كما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا اإللكتروني.
نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستتتتخدمي ھذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على ستتترية البيانات وقد أعددنا
ستتياستتة الخصتتوصتتية ھذه ل فصتتا عن النهع الذي نتبعه في جمع البيانات ونشتترھا على ھذا الموقع
اإللكتروني.
نؤكد لك أن خصتوصتيتك تشتكل لنا أولوية كبرى ،وستوف لن نستتخدم تلك البيانات إال بال ريقة المو مة
للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.
نؤكد لك أيضا أن الموقع ال يمارس أي أنش ة تجارية.
ال نقوم نها يا ً بتبادل البيانات الشتخصتية مع أي جهة تجارية باستتلناء ما يتم اإلعون عنه للمستتخدم الكريم
وبعد موافقته على ذلك.
ال نقوم نها يا ً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسا ل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.
قد نستتخدم البيانات المستجلة في الموقع لعمل االستتبانات وأخذ ارراء بهدف ت وير الموقع وتقديم تجربة
استتخدام أكلر ستهولة وفعالية للزوار والمستتخدمين الكرام .كما يمكننا من التواصتل معكم عند الحاجة في
التبرع للمشتاريع واألعمال الخيرية أو رغبتكم في اال وع على ما يستتجد من المشتاريع
حالة رغبتكم في
ُّ
واألعمال ال خيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تستتتتاعدنا ھذه البيانات في التواصتتتتل معك ،واإلجابة عن
استفساراتك ،وتنفيذ لباتك قدر اإلمكان.
ال نقوم بمشتتتاركة ھذه البيانات مع أ راف خارجية إال إذا كانت ھذه الجهات الزمة في عملية استتتتكمال
لبك ،ما لم يكن ذلك في إ ار بيانات جماعية ت ُستتتخدم لرغراض اإلحصتتا ية واألبحاث ،دون اشتتتمالها
على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
في الحتاالت ال بيعيتة يت ُّم التعتامتل مع البيتانتات والبيتانتات بصتتتتتورة آليتة (الكترونيتة) من خول الت بيقتات
والبرامع المحدَّدة لذلك ،دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إ وعهم على تلك البيانات.
وفي حاالت استتلنا ية (كالتحقيقات والقضتايا) قد ي علع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم ا وعه
عا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضا ية.
على ذلك؛ خضو ً
تن بق ستتياستتة الخصتتوصتتية ھذه على كافعة الخدمات والتعاموت التي يتم إجراؤھا على الموقع إال في
النص على خدمات أو تعاموت ذات خصتوصتية؛ فإنه يكون لها ستياستةُ خصتوصتية
الحاالت التي يت ُّم فيها
ُّ
منفصلة ،وغير مدمجة بسياسة الخصوصية ھذه.
على الرغم من ذلتك قتد يحتوي الموقع على رواب لمواقع إلكترونيتة أخرى تقع ختارس ستتتتتي رتنتا ،وال
تغ يها ستياستة الخصتوصتية ھذه ،في حال قمت بالوصتول إلى مواقع أخرى من خول استتخدام الرواب

•

•
•
•
•

المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستتتخضتتع لستتياستتة الخصتتوصتتية المتع ولعقة بهذه المواقع ،والتي قد تختلف عن
سياسة الموقع؛ مما يت لب منك قراءة سياسة الخصوصية المتع ولعقة بتلك المواقع.
ھتذه البوابتة قتد تحتوي على رواب إلكترونيتة لمواقع أو بوابتات قتد تستتتتتتختدم رقتا ً لحمتايتة البيتانتات
وخصتتتتوصتتتتياتها تختلف عن ال رق المستتتتتخدمة لدينا ،ونحن غير مستتتتؤولين عن محتويات و رق
خصتوصتيات المواقع األخرى التي ال تقع تحت استتضتافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مستؤولية حمايتها،
وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
في كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصتتلحة أي رف لالث خارس
ھذا الموقع .وستتنحافظ في كافَّة األوقات على خصتتوصتتية كافة بياناتك الشتتخصتتية التي نتحصتتل عليها
وسريتها.
نظرا للت ُّور الهتا تل في مجتال التقنيتة ،والتغيُّر في ن تاق القوانين المتعلقتة بتالمجتال اإللكتروني؛ فتالموقع
ً
بالحق في تعديل بنود ستتياستتة الخصتتوصتتية ھذه وشتترو ها في أي وق م
ت يراه مو ماً ،ويتم تنفيذ
يحتفظ
عو
التعديوت على ھذه الصفحة ،ويتم إخ اركم في حالة إجراء أية تعديوت ذات تألير.
للحفاظ على بياناتك الشتتخصتتية ،يتم تأمين التخزين اإللكتروني والبيانات الشتتخصتتية المرستتلة باستتتخدام
التقنيات األمنية المناسبة.
يمكنك االتصتال بنا دا ما ً ل جابة عن استتفستاراتك بخصتوص ھذه الستياستة من خول وستا ل التواصتل
االجتماعي.

تهدف هذه السييسة ي إلى إتةح الفرصي لكل من يعمل لصييةلا العمعس لإلبالغ عن المخةلفةت وضييمة عدم
تعرضييه لالنتقةم أو اإليذاء نتسع لذلك .وتضييمن السييسة ي عدم تعرض مقدم البالغ لخطر فقدا وظسفته أو
منصيبه أو مكةنته اجتتمةعس ف العمعس وألي شيكل من أشيكة العقةب نتسع قسةمه بةإلبالغ عن أي مخةلف .
شيريط أ يت اإلبالغ عن المخةلف بحسين نس وأ تتوفر لدى مقدم البالغ معطسةت اشيتبةه صيةقق ومعقول ،
وج يه إذا اتضا بعد ذلك بأنه مخطئ.
من أتل حمةي المصيحح الشيخصيس لحمبحغ ،فإ هذه السيسة ي تضيمن عدم الكشي

عن هوي مقدم البالغ عند

عدم رغبته ف ذلك ،مة ل ينص القةنو عحى خالف ذلك .و يست بذ كل تهد ممكن ومنة ي لحمحةفظ عحى
كتمة و ييري هوي مقدم البالغ عن أي مخةلف  .ولكن ف حةجت معسن  ،يتوت لحتعةمل مع أي بالغ أ يت
الكشي

عن هوي مقدم البالغ ،ومنهة عحى يبسل المثة ضيرور كشي

الهوي أمةم أي محكم مختصي  .كذلك

يتوت عحى مقدم البالغ المحةفظ عحى يري البالغ المقدم من قبحه وعدم كشيفه ألي موظ

أو شيخص آخر .

ويتوت عحسه أيضيية عدم إتراء أي تحقسقةت بنفسييه حو البالغ .كمة تضييمن السييسة ي عدم إيذاء مقدم البالغ
بسب اإلبالغ عن المخةلفةت وفق هذه السسة .

*إجراءات اإلبالغ عن مخالفة
• يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب في حينه.
• على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحةة البالغ ،إال أنه يجب أن يكون قادرا على إثبات أنه
قدم البالغ بةسن نية.
• يتم تقديم البالغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق
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